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Ata nº 008/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 10 (dez) dias do mês de 
março de 2015 (dois mil e quinze), às 18:00 (dezoito) horas. Reuniu-se na Câmara 
Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, na sede da Câmara, sob a 
Presidência do Vereador Sr Gildevaldo Estevão, e Secretariado pelo Vereador Sr 
Aquiles Moreira da Silva. DO PEQUENO EXPEDIENTE: A seguir o Sr Presidente 
fez a abertura da Sessão e após as formalidades regimentais, convidou o Vereador 
Sr Uarlan Fernandes para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 
Ato contínuo solicitou ao Sr Secretário que efetuasse a chamada dos Srs. 
Vereadores, para verificação do Quorum legal, responderam presente 11 (onze) 
Srs. Vereadores: Ailton Cafeu, Aquiles Moreira da Silva, Eneias Zanelato Carvalho, 
Glesson Borges, Gildevaldo Estevão, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira, Judite 
Ribeiro de Oliveira, Uarlan Fernandes, Valdemar Moraes e Vilmar Gonçalves de 
Oliveira. Ato contínuo, o Sr Presidente convidou para tomar assento na cadeira de 
convidados desta Casa de Leis: Empresário Sr Antônio Rubens, o ex Vereador Sr 
Francisco Botelho e o Empresário Antônio Osvaldo Pinto. A seguir o Sr Presidente 
solicitou ao Secretário da Mesa que procedesse a leitura dos expedientes enviados 
a esta Casa de Leis, e informasse qual a Pauta da Ordem do Dia. Assim sendo, o 
Sr Secretário, procedeu à leitura que constou do seguinte: PODER EXECUTIVO: 
Leitura do Expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 250/2015, Superintendência de 
Controle Governamental, protocolado sob o n° 000326/2015, que encaminha a esta 
Casa de Leis, para conhecimento e arquivo as Leis n° 1.442, 1.443 e 1.444/2015; 
Leitura da Lei n° 1.442/2015 que “Altera a Lei Municipal n° 1.428/2015, a qual 
Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de São Mateus para o exercício 
financeiro de 2015”; Leitura da Lei n° 1.443/2015 que “Autoriza Abertura de Crédito 
Adicional Suplementar e dá outras providências”. Leitura da Lei n° 1.444/2015 que 
“Autoriza Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências”. 
Leitura do Expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG Nº. 259/2015, Superintendência de 
Controle Governamental, protocolado sob nº. 000339/2015, que encaminha 
resposta a Indicação nº. 036/2015, de autoria do Vereador Valdemar Moraes, que 
requer Construção de salão na comunidade Santa Maria, distrito de Itauninhas, 
para o grupo da 3º idade, informando que, de acordo com a secretaria Municipal de 
Assistência Social, é compreensiva a necessidade da demanda apresentada, 
porém na atualidade não dispõe de recursos financeiros e humanos para 
atendimento do pleito. Leitura do Expediente OF/PMSM/SCG/CG/Nº. 261/2015, 
Superintendência de Controle Governamental, protocolado sob nº. 000341/2015, 
que encaminha resposta ao Requerimento n° 001/2015, de autoria do vereador 
Aquiles Moreira da Silva, em que requer, cópia do processo referente à contratação 
de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa de 
pavimentação e qualificação de parte das vias do bairro Ayrton Senna – Pró-
Transporte /PAC2, bem como do projeto que originou o processo, informando que, 
de acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, o processo de contratação 
encontra-se em análise pela GIGOV/VT ( Caixa Econômica Federal), no momento 
ainda sem aprovação. Leitura do Expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 262/2015, 
Superintendência de Controle Governamental, protocolado sob o n° 000342/2015, 
que encaminha resposta ao Requerimento n° 115/2014, de autoria do vereador 
Aquiles Moreira da Silva, em que requer construção de abrigo no ponto de ônibus 
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situado no final da Avenida Cricaré, no bairro Santa Tereza (nas mediações do 
Córrego Bamburral), de acordo com o que determina o Artigo 3° da Lei n° 656/99 
de 02/07/99, informando que a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e 
Transporte, encaminhou OF PMSM SMOIT N° 1180/2014 para a Viação São 
Gabriel solicitando o atendimento a referida construção. PODER LEGISLATIVO: 
Indicações nºs 100 e 101/2015 de autoria do Vereador Sr Ailton Caffeu, que solicita: 
Pavimentação asfáltica da estrada situada na Comunidade Santo Antônio – Km 28, 
que dá acesso à Rodovia BR 381; Pavimentação asfáltica da estrada situada na 
Comunidade Santa Leocádia – Km 23, que dá acesso à Rodovia BR 381. 
Indicações nºs 102 e 103/2015 de autoria do Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, 
que solicita: Instalação de toldo em torno do prédio do CEIM „Brilho do Saber‟, 
situado no Bairro Aroeira, bem como substituição do toldo do refeitório; Construção 
de vestiário e perfuração de poço artesiano para atender a demanda do campo de 
futebol do Bairro Bonsucesso. Indicações nºs 104 e 105/2015 de autoria do 
Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Articular, junto ao Governo 
Federal, a instalação da Casa da Mulher Brasileira em São Mateus-ES; 
Disponibilizar serviço de internet livre nas praças de São Mateus, inclusive no 
Centro de Convivência „Amélia Boroto‟ e na nova Praça do Bairro Ayrton Senna. 
Indicações nºs 106 e 107/2015 de autoria do Vereador Sr Gildevaldo Estevão, que 
solicita: Pintura de faixa de pedestres na Rodovia Othovarino Duarte Santos (em 
frente à Secretária Municipal de Educação), no Bairro Universitário; Recapeamento 
asfáltico da Rua da Graça, situada no Bairro Santo Antônio (trecho compreendido 
entre a Igreja Assembléia de Deus até às imediações do semáforo situado nas 
proximidades do CAIC). Indicações nºs 108 e 109/2015 de autoria do Vereador Sr 
Glesson Borges, que solicita: Reforma e ampliação da quadra de esportes da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental “Maria Aparecida dos Santos Filadelfo”, 
situada no Bairro Morada do Ribeirão; Construção de quadra poliesportiva na 
Comunidade Divino Espírito Santo. Indicações nºs 110 e 111/2015 de autoria do 
Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, que solicita: Calçamento da Rua Nova 
Venécia, situada no Bairro Guriri, lado norte; Calçamento da Rua Linhares, situada 
no Bairro Guriri, lado norte. Indicações nºs 112 e 113/2015 de autoria do Vereador 
Sr José Ferreira, que solicita: Calçamento da Rua das Flores, situada no Distrito de 
Nestor Gomes – Km 41; Calçamento da Rua Caetano Zanelato, situada no Distrito 
de Nestor Gomes – Km 41. Indicação nº 114/2015 de autoria da Vereadora Srª 
Judite Ribeiro Oliveira, que solicita: Colocação de 02 (dois) postes com luminárias 
no Beco I, situado na Rua França, no Bairro Novo Horizonte. Indicações nºs 115 e 
116/2015 de autoria do Vereador Sr Uarlan Fernandes, que solicita: Instalação de 
novos brinquedos no parquinho do CEIM Claudia Scarinze, situada no Bairro 
Liberdade; Viabilizar a abertura de vagas de estágio, em diversas áreas, para os 
universitários de São Mateus. Indicações nºs 117 e 118/2015 de autoria do 
Vereador Sr Valdemar Moraes, que solicita: Aquisição de ambulância para atender 
os moradores da Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas; Substituição das 
lâmpadas das ruas da Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas. Indicações 
nºs 119 e 120/2015 de autoria do Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que 
solicita: Calçamento da Rua El Salvador, situada no Bairro Nova Era; Calçamento 
da Rua Canoas, situada no Bairro Nova Era. Requerimento nº 011/2015 de autoria 
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do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita ao Presidente desta Casa 
de Leis: Pintura das faixas de pedestre nas ruas localizadas no centro e nos 
demais bairros da cidade, de acordo com a Lei 1.428/2015 – Lei Orçamentária 
Anual para o exercício financeiro de 2015. Requerimento nº 012/2015 de autoria do 
Vereador Sr Glesson Borges, que solicita ao Presidente desta Casa de Leis: 
Construção de abrigo no ponto de ônibus situado na Rodovia Othovarino Duarte 
Santos, no Bairro Guriri (em frente ao Supermercado Casagrande), de acordo com 
o que determina o artigo 3° da Lei n° 656/99 de 02/07/99. Ato contínuo o Sr 
Secretário fez a leitura dos Projetos a seguir: Em Turno Único o VETO n° 
001/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta parcialmente as Emendas 
Aditivas introduzidas na Redação Final do Projeto de Lei n° 065/2014, que „Estima 
a Receita e Fixa a Despesa do município de São Mateus para o exercício 
financeiro de 2015‟, a saber: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 
012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 
028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 
044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 
060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 
076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 
092, 093, 094, 095 e 096/2015; Veta parcialmente as Emendas Modificativas 
introduzidas na Redação Final do Projeto de Lei n° 065/2014, que „Estima a 
Receita e Fixa a Despesa do município de São Mateus para o exercício financeiro 
de 2015‟, a saber: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 
014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023/2015”. Em Turno Único o Projeto 
de Lei nº. 075/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Executivo 
Municipal a Permutar Área de Terra da Municipalidade e dá outras providências”. 
DIVERSOS: Leitura do expediente OF/SEDU/SEAF N° 045/2015, do Subsecretário 
de Administração e Finanças, informando que em conformidade com o Art. 4° do 
Decreto n° 1.242-R/2003 e artigo 2°, § 6°, portaria AGE/SEFAZ n° 01-R, 
encaminhamos cópias xerográficas dos Termos, Contratos, Convênios celebrados 
entre a Secretaria de Estado da Educação – SEDU e o município de São Mateus. 
DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão 
concedeu a palavra ao Vereador Sr Glesson Borges, que após saudar todos da 
Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, expõe as 
cobranças para com os Srs Vereadores, além de saber que a população tem o 
direito de cobrar, pois querem que faça algo, mesmo sabendo que nem tudo é 
Vereador, depende também do Executivo. Explana que o papel do Vereador é 
cobras, legislar, fazer lei, além de buscar sempre visitar 03 bairros por semana, e 
que nunca irá usar seu papel de Vereador para humilhar uma pessoa. Relata que o 
município perdeu receita dos royalties do petróleo, além de repasses do governo 
ainda não terem chegado, mas que chegará, pois sabe que o governo irá encontrar 
uma solução para colocar o Estado nos trilhos. Expõe que visitou as obras da 
Empresa Oxford e ficou feliz com o avanço das obras, ao qual, irá gerar mais de 
850 empregos em São Mateus, como muitas outras empresas que está vindo para 
São Mateus, pois são a favor do desenvolvimento do município, e que cresça 
gerando emprego e renda. Diz honrar os seus 1200 votos e que faz o seu papel de 
representar o povo com dignidade e respeito. Sabe que cada Vereador tem feito 
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seu papel. Relata que ganhou como Vereador para fazer a diferença e para cobrar 
seus direitos, além de estar com o povo mateense, fazendo projetos, indicações a 
favor do povo, com postura, ética e dignidade. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo 
Estevão concedeu a palavra a Vereadora Srª Judite Ribeiro de Oliveira, que após 
saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais 
presentes, faz agradecimentos ao Sr Presidente e todos os Srs Vereadores pela 
homenagem recebida no dia Internacional da Mulher. Aborda sobre as falas das 02 
Deputadas Estaduais as Srªs Raquel Lessa e Eliana Dadalto, ao qual, explanaram a 
importância da mulher na política. Agradece ao Prefeito Municipal Sr Amadeu 
Boroto pela parceria nos términos dos calçamentos no Bairro Park Washington, 
Novo Horizonte e Vila Verde. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão 
concedeu a palavra ao Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, que após saudar todos 
da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, aborda 
sobre as visitas realizadas em alguns bairros do município, como uma realizada na 
creche do Bairro Liberdade, ao qual, as crianças no horário das refeições, comem 
seus alimentos junto com muitas moscas. Relata que conseguirá doações de telas 
para colocarem nas janelas da creche, além de pedir doações de ventiladores e 
que seja entregue na Secretária de munícipes. Expõe que o lixão no bairro deve 
acabar. Parabeniza a Secretaria de Comunicação pelo trabalho excelente e bonito 
realizado na Sessão Solene do Dia Internacional da Mulher. Informa sobre as 
invasões de terras no Balneário de Guriri, ao qual, procurou o Secretário de Obras 
Sr Jadir Carminati Bachetti, que perguntou se era particular ou público, pois se 
fosse público tomariam providências, e caso fosse particular não. Acha injusto este 
procedimento, pois sabe que muitos que compram terrenos não têm condições de 
construir na hora, além da falta de providências acarretarem no crescimento de 
muitas favelas no município se não tomarem providências com as invasões. 
Solicita aos Procuradores Legislativos para que vejam na lei mecanismos para se 
tomarem providências, pois ouvir do Secretário de Obras que não tem nada a se 
fazer, o deixa preocupado. Informa sobre as máquinas do município paradas, e 
com isso, as estradas acabadas, tanto no interior, como na cidade. Diz que em 
Guriri todas as ruas se encontram esburacadas, com isso, as máquinas precisam 
voltar a trabalhar. Agradece a presença de toda a imprensa que se faz presente. A 
seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr 
Eneias Zanelato Carvalho, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, 
convidados de honra e demais presentes, aborda sobre a Sessão Solene do Dia 
Internacional da mulher, ao qual, foi excelente, além da presença das 02 
Deputadas Estaduais e Deputado Federal Dr. Jorge Silva e a presença marcante 
do público. Parabeniza a todos os Servidores desta Casa de Leis pela realização 
do evento. Relata sobre a importância o debate realizado sobre a violência contra a 
mulher, sendo uma palestra muito bem realizada pela ex Senadora e Assistente 
Social Srª Ana Rita, além das mulheres que foram homenageadas, pois eram 
mulheres simples, lutadoras, trabalhadoras, que realmente mereceram receber as 
homenagens. Esclarece sobre a reunião que tiveram na segunda-feira, no 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para se tratar da questão do 
saneamento básico, pois é uma prioridade em qualquer investimento, ou seja, os 
gestores públicos têm que investir no saneamento, pois necessitamos de água de 
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qualidade. Diz que a população de Guriri reivindica água e duplicam a BR, 
continuam pedir água e o gestor público asfalta a cidade. Informa que fará uma 
representação ao Ministério público contra o Chefe do Executivo, pois acha uma 
improbidade asfaltar as principais vias de São Mateus, tendo um estudo assinado 
pelo próprio Prefeito Municipal, que tudo que o SAAE produz de água 68% é 
desperdiçado, pois a tubulação é de 50 anos atrás, de amianto, além de amianto 
ser cancerígeno. Diz saber que o sucateamento do SAAE, não somente deste 
Prefeito Municipal, mas de todos os outros que passaram por São Mateus, 
contribuindo para o sucateamento da autarquia. Coloca que estão discutindo o 
saneamento público, pois querem vender para empresa privada, pois a iniciativa 
privada tem um objetivo que é o lucro, ou seja, não tem o objetivo de atender a 
população no melhoramento do saneamento, com olhar social, com isso, se deve 
aprofundar o debate com a sociedade. Informa que há uma grande diferença nas 
tarifas de água do SAAE, CESAN e Odebrecht, sendo que a do SAAE é a mais 
barata. Ato contínuo o Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira solicita aparte, 
questiona porque falar que uma empresa deve prever lucro e o SAAE não? Sendo 
que a má administração ao SAAE o deixou nesta situação, pois o SAAE deveria 
prever o lucro. Ato contínuo o Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, expõe sobra 
a Empresa Sabesp que faz o saneamento em São Paulo, pois se encontra em crise 
com a falta de água, pois não investiram, sendo que a Sabesp não é totalmente 
privada, ou seja, metade privado e a outra pública, uma economia mista. Informa 
que a Sabesp gerou mais de R$3 bilhões, ao invés de investir em saneamento, 
distribuíram entre os sócios, a população não ganhou com o lucro da Sabesp. 
Relata que o SAAE pode ter lucro e investir no sistema, o problema é vir uma 
empresa para o município, e quando tiver lucro vai dividir com os empresários, não 
vai distribuir o lucro com a população. Sabe que se perguntarem para a população 
se quer privatizar o SAAE hoje da forma em que se encontra, sem investimento, 
sucateado, sem recursos, a população com certeza dirá que sim, mas deve ser 
aprofundado o debate, deve ter uma administração competente, eficiente e com 
investimento no SAAE. Explana sobre sua indicação, onde o município de São 
Mateus deve aprofundar o debate sobre a violência contra a mulher, pois o 
município é onde mais acontecem assassinatos de mulheres, e tem que mudar 
esse quadro, e essa mudança acontece com educação e cultura. A seguir o 
Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr José 
Ferreira, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de 
honra e demais presentes, parabeniza a todas as mulheres que estiveram 
presentes na Sessão Solene ao Dia Internacional da mulher e também todas que 
não puderam comparecer. Diz não acreditar na perca de 68% de água tratada pelo 
SAAE. Lamenta o estado da creche no Bairro Aviação e propõe que cada Vereador 
faça doação de ventiladores novos. Ato contínuo o Vereador Sr Uarlan Fernandes 
solicita aparte, coloca que a situação da creche é responsabilidade do município, 
ao qual, o Secretário de Educação tem que olhar a situação, não vê problemas em 
fazer doação de telas e ventiladores, mas devem cobrar o Secretário. Ato contínuo 
o Sr Presidente diz que em relação à doação de ventiladores que seja dado novo, 
pois usado é contra. Ato contínuo o Vereador Sr José Ferreira, explana ser uma 
incompetência do Executivo, mas que não custa ajudar as crianças. Diz que a 
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violência contra as mulheres esta relacionada a bebidas, pois muitos homens ficam 
agressivos com o consumo excessivo do álcool. Coloca também que as mulheres 
devem saber escolher seus parceiros. Relata que a Vereadora Srª Judite Ribeiro 
de Oliveira, mesmo sendo viúva soube educar seus filhos, pois as mulheres devem 
saber educar seus filhos. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a 
palavra ao Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que após saudar todos da 
Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, informa que 
recebeu ligação do Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira querendo saber se estava 
faltando merenda escolar na escola do Bairro Seac, pois recebeu denúncia, com 
isso, deixa claro ao Vereador que não esta faltando merenda escolar. Explana 
sobre a reportagem sobre a empresa de lixo, ao qual, o Vereador Sr Glesson 
Borges fez, pois o local filmado foi limpo, mas a população também tem culpa, pois 
já jogou lixo novamente, ou seja, como o município irá dar conta. Relata que na 
época do ex Prefeito Municipal Sr Rui Baromeu, que construiu a estação de esgoto 
e a população construiu em cima da estação de esgoto, sabendo que não pode 
construir. Ato contínuo o Sr Presidente, deseja saber se os Srs Vereadores irão 
deixar acabar o mandato e não investigar a Empresa de Lixo RT. Ato contínuo o 
Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, diz que cada um tem que fazer sua 
parte, pois não pode falar do Prefeito Municipal Sr Amadeu Boroto, pois fez sua 
parte, como outros Vereadores que passaram pelo município e fizeram sua parte, 
principalmente no Bairro Seac. Fala que muitas pessoas falam do Prefeito 
Municipal, pois não conseguiu vaga de emprego, querendo viver dos recursos 
públicos. Sabe que nunca precisou pedir emprego para Prefeito Municipal. Ato 
contínuo a Vereadora Srª Judite Ribeiro de Oliveira solicita aparte, não esta 
defendendo e empresa de lixo, mas em seu bairro tem pessoas que jogam lixo em 
locais que não devem jogar. Ato contínuo o Vereador Sr Vilmar Gonçalves de 
Oliveira. Relata que a cidade de São Mateus é rica para quem tem coragem de 
trabalhar. Fala ao Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que desde que chegou ao 
município escuta falar da concessão do SAAE, mas tem que existir um Prefeito 
Municipal que tenha coragem, pois até hoje não foi feito, já passou da hora de fazer 
a concessão, não fazendo daqui a 10 anos São Mateus não terá água e esgoto, 
além de saber que o SAAE foi mal administrado, ficam só fazendo 
responsabilidade. Ato contínuo o Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho solicita 
aparte, esclarece que no Plano de Municipal de Saneamento o índice de perda da 
água é de 68%, sendo assinado pelo Prefeito Municipal no relatório, ou seja, o que 
precisa e ter uma gestão responsável com o recurso público, investir corretamente 
o SAAE esta doente, precisa de remédio e não vender o SAAE. Ato contínuo o 
Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, diz que esse remédio a população esta 
esperando há anos e nunca vem, ou seja, tem que ter coragem para fazer a 
concessão do SAAE. Informa que esta nesta Casa de Leis para dar seu voto, ou 
seja, esta esperando o projeto, o contrato com o que será feito, valor, o 
investimento e quantos anos, pois e o Governo Federal quisesse fazer já teria feito, 
pois as obras do Governo Federal estão paradas. Diz que a população tem culpa, 
pois o Governo Estadual estava fazendo um bom governo e a população votou em 
outro candidato a governo. ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou 
em discussão e votação as Indicações nºs 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
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108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120/2015 sendo as 
mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes. Em discussão e votação o 
Requerimento de nº 011/2014, sendo aprovado por unanimidade. Em discussão e 
votação o Requerimento de nº 012/2014, sendo aprovado por unanimidade. Ato 
contínuo o Sr Presidente coloca em discussão e votação os seguintes projetos: Em 
discussão e votação em Turno Único o VETO n° 001/2015, de autoria do Poder 
Executivo, que “Veta parcialmente as Emendas Aditivas introduzidas na Redação 
Final do Projeto de Lei n° 065/2014, que „Estima a Receita e Fixa a Despesa do 
município de São Mateus para o exercício financeiro de 2015‟, a saber: 001, 002, 
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 
019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 
035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 
051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 
067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 
083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095 e 096/2015; Veta 
parcialmente as Emendas Modificativas introduzidas na Redação Final do Projeto 
de Lei n° 065/2014, que „Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de São 
Mateus para o exercício financeiro de 2015‟, a saber: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 
007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 
023/2015”, sendo solicitado Vista por 02 sessões pelo Relator do Projeto de Lei o 
Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva. Sendo deferido pelo Sr Presidente. Ato o Sr 
Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei nº. 075/2014, de autoria do Poder 
Executivo, que “Autoriza o Executivo Municipal a Permutar Área de Terra da 
Municipalidade e dá outras providências”. A seguir o Sr Presidente faz a leitura do 
ofício do Ministério Público do Estado do Espírito Santo – Promotoria de Justiça 
Cível da Comarca de São Mateus. Ofício Procedimento Preparatório nº 
2015.0005.5846-90. Senhor Presidente da Câmara Municipal de São Mateus; o 
Ministério Público Estadual, por seu órgão de execução com atribuição junto a 4ª 
Vara Cível, vem através deste, encaminhar a Vossa Excelência, cópia do Relatório 
Técnico referente ao Projeto para construção do “Shopping Boulevard Norte”, a ser 
edificado na Rodovia Othovarino Duarte Santos, neste município de São 
Mateus/ES, devendo o citado relatório ser anexado no Projeto de Lei n° 075/2014 
em trâmite Egrégia Casa de Leis. Respeitosamente Promotor de Justiça Sr Edilson 
Tigre Pereira. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de São 
Mateus/ES DD. Gildevaldo Estevão. Relatório Técnico, que consta: De acordo com 
o ofício 078/15, emitido pelo Ministério Público, através da Promotoria de Justiça 
Cível do município de São Mateus, assinado por o Dr. Edilson Tigre, onde foi 
solicitado uma vistoria pericial para apurar supostas irregularidades na permuta de 
terra pública para construção de um shopping Center as margens da Rodovia 
Othovarino Duarte Santos. Eu, Clemente Francisco Chagas, técnico em transações 
imobiliárias, registrado no conselho de matricula 3828F 13ª Região, constatei que, 
avaliando o terreno, documentos apresentados, mapas e ouvir argumentos dos 
profissionais e empreendedores envolvidos, vi que se trata apenas de uma 
mudança de projeto, visto que no projeto anterior, seria um loteamento, consta uma 
rua sem saída medindo 5.079,12m2, e o novo projeto que será um Shopping 
Center, terá uma rua no entorno do mesmo, medindo: 6.079,08m2 aumentando 
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assim a área pública em 1000m2, portanto, não trazendo nenhum prejuízo ao 
município. O objeto dessa mudança, visa, a mobilidade pública, acessibilidade, 
segurança, desafogamento de transito, carga e descarga e acesso AP shopping 
pelo lado sul com o Bairro Cohab, beneficiando todos os consumidores com 
conforto e segurança e respeitando as leis ambientais vigentes. Quanto a questão 
da altura do prédio, que terá estacionamento subterrâneo, térreo, que serão as 
lojas, e as torres de três andares, destinadas a hotéis, que estão de acordo com o 
PDM, PDU e todas normativas da ANAC, respeitando assim toda legislação 
vigente. Portanto Sr Promotor, ao meu ver, as denúncias não tem fundamento, 
concluindo assim meu parecer. Encaminho relatório juntamente com laudo técnico 
e mapas do projeto para maiores esclarecimentos. Atenciosamente: Clemente 
Francisco Chagas. Ato contínuo o Vereador Sr José Ferreira, expõe que o projeto 
teve muita polêmica. Esclarece a população que os Srs Vereadores votam no que 
é bom, além de nunca ter falado que seria contra o projeto, pois é Presidente da 
Comissão de Justiça e liberou o projeto. Fala que o projeto significa para o 
município renda, geração de emprego. Solicita aos Srs Vereadores que votem a 
favor do projeto, pois é bom para o município de São Mateus. Ato contínuo o Sr 
Presidente abre espaço para todos os Srs Vereadores fazerem o uso da palavra. 
Informa que caso de empate irá desempatar. A seguir o Vereador Sr Isaias Rosa 
de Oliveira, coloca que iria se abstiver do seu voto, pois vota com sua consciência. 
Diz que a construção do shopping irá trazer grandes benefícios para o município, 
mas que ficou chateado, pois o projeto deu entrada nesta Casa de Leis dia 03 de 
dezembro de 2014, dado parecer favorável pelo Procurador dia 08 de dezembro, 
além de ser lido na pauta dia 09 de dezembro, logo depois desapareceu desta 
Casa de Leis. Pergunta ao Presidente da Comissão da época o Vereador Sr 
Glesson Borges que era para ter designado relator para o projeto, ou seja, porque 
não designou o relator para que o projeto fosse aprovado ano passado, pois não 
teria criado toda essa polêmica, que caiu nas costas dos Srs Vereadores. Diz que é 
louco de votar contra a construção de shopping. A seguir o Vereador Glesson 
Borges informa que dois projetos do ano passado foram deixados para serem 
votados este ano o Projeto de Lei da AMUNES e a liberação do terreno para a 
Ordem dos Advogados, que o projeto citado não chegou a suas mãos, não relatou, 
pois não tinha conhecimento do projeto e não sabia onde estava o projeto. A seguir 
o Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, expõe que quando o Ministério Público 
notificou a Câmara para não votar, pois queria explicação, e sabe que não é 
oposição da Câmara Municipal, além que gostaria de ter participado da reunião, 
pois saberia melhor da situação, e com o parecer favorável do Ministério Público irá 
votar favorável ao Projeto de Lei. A seguir o Vereador Sr Ailton Caffeu, diz que o 
projeto esta fazendo cócegas para poder votar, pois qualquer obra que seja em 
benefício de São Mateus, nós Srs Vereadores tem o direito de votar, pois será bom 
para a população de São Mateus e com as cidades vizinhas. Diz que pode contar 
com seu voto e solicita o apoio de todos os Srs Vereadores. A seguir a Vereadora 
Srª Judite Ribeiro de Oliveira, relata nunca ter visto tanta polêmica em um projeto 
tão simples, além de muitas pessoas acharem que os Vereadores votam no 
escuro, com isso, não votam no escuro, mas analisam o projeto, além de ter 
conhecido a área e onde será permutado. Relata que foram parabenizados pelo 
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Ministério Público, pois atenderam ao pedido do Ministério Público, demonstrando 
transparência, tendo conhecimento do que será votado. Diz que votará favorável ao 
Projeto de Lei. Ato contínuo o Sr Presidente diz ao Vereador Glesson Borges que o 
Projeto de Lei foi lido na Sessão Ordinária do dia 09 de dezembro de 2014. Ato 
contínuo o Vereador Aquiles Moreira da Silva, reintegra a leitura do projeto no dia 
09 de dezembro de 2014, fazendo parte da Comissão juntamente com o Vereador, 
que sempre cobrou os projetos, sendo que nas sessões do dia 16 e 23 o projeto 
não esteve nas Comissões, não sabe se foi passado ao Sr Presidente, mas sabe 
que todos os projetos que passam pela Comissão são passados ao Sr Presidente, 
tendo ele o parecer de colocar ou não. Esclarece que se i projeto for entregue pelo 
Presidente ao Presidente da Comissão e ele não colocar, é diferente, mas têm 
certeza que o Legislativo entrega todos os projetos as Comissões, além de caber 
ao Presidente da Comissão designar o relator, mas dizer que não veio a mão 
discorda do Vereador. Relata sobre o projeto que em palavras do Promotor Sr 
Edilson Tigre que existe um projeto antigo há mais de 02 anos, que não conhece o 
dono, mas dizem ser o Sr Rui Baromeu, como também não conhece os novos 
empreendedores que estão chegando ao município, com isso, não entende um 
cidadão do município fazer uma denúncia para desfazer o desenvolvimento do 
município. Coloca que se o outro empreendedor não teve condições, não importa 
quem seja outro fará, o importante é ter desenvolvimento em nosso município, com 
isso, solicita ao Srs Vereadores que vote favorável, pois terá mais empregos. Ato 
contínuo o Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, parabeniza os 
empreendedores do shopping, pois tudo que é bom tem que ser agradecido. 
Agradece aos 02 empresários pelo empreendimento que esta afazendo no 
município, além de jamais ser contra ao projeto, que procurou conhecer o projeto, 
além de jamais ser contar a um projeto que trará empregos para o município. Diz 
ser favorável ao projeto. Ato contínuo o Vereador Sr Uarlan Fernandes, diz que 
gostaria que viessem projetos como este para ser votado. Informa que o local seria 
um loteamento, mas como não foi vendido nenhum lote, o dono poderia fazer o que 
bem desejasse. Esclarece que o projeto veio para essa Casa de Leis, mas que o 
Ministério Público enviou notificação solicitando que não fosse votado o projeto, 
com isso, tiveram 02 reuniões para maiores esclarecimentos, além da vinda do 
Secretário de Meio Ambiente. Coloca que foi relator do projeto, onde os promotores 
não acharam nenhuma irregularidade. Relata que é um empreendimento que 
gerará benefícios, renda, emprego e que será favorável ao projeto. Ato contínuo o 
Vereador Sr Glesson Borges, diz que torce pelo empreendimento, pois sabe que 
gerará emprego. Expõe que gostaria que as pessoas entendessem sua posição, 
pois trabalha na Empresa Rede SIM há 20 anos, mas não pode cuspir no prato em 
que vive há 20 anos, pois tem caráter e ética com quem lhe ajuda. Informa que sua 
esposa teve câncer e este empresário foi um pai para ele, o ajudou bastante, com 
isso, não pode trair uma pessoa que o ajudou. Relata que nesse processo ficará 
neutro, não será contra, nem a favor, com isso, gostaria que entendessem sua 
situação. Fala que podem criticar a vontade, mas sabe de quem ajuda quando 
precisa, pois sempre foi favorável com todos os projetos que vieram para esta 
Casa de Leis. Diz que tem orgulho de seu patrão Sr Rui Baromeu, pois foi um 
grande empreendedor neste município, além de sua ética e respeito por sua 
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pessoa. Ato contínuo o Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, expõe que desde 
que o projeto chegou à Câmara Municipal teve o cuidado de convidar o 
empreendedor Sr Antônio Rubens para vir nesta Casa de Leis para mostrar o 
projeto para que entendêssemos melhor. Diz que publicou ser favorável ao projeto, 
como os demais Srs Vereadores, pois é um projeto que trará oportunidades para 
São Mateus. Relata a recomendação do Ministério Público solicitando que 
suspendesse o projeto de votação, pois iriam fazer uma avaliação. Declara que 
esta Casa de Leis existe formalidade, com isso, foi na Procuradoria para saber qual 
resposta escrita do Ministério Público. Diz que como não tinha resposta formal não 
iria votar, pois tem obrigação de notificar dizendo que está tudo certo. Expõe que 
não esta nesta Casa de Leis para fazer as coisas a toque de caixa, para atender 
interesse privado, mas para interesse público. Manifesta sua posição sendo 
favorável ao projeto, entretanto acha que o Ministério Público não pode fazer ao 
que faz com a Câmara Municipal, sendo uma falta de respeito, pois os Srs 
Vereadores necessitam de tempo, além de muitos projetos de doação de terras 
maiores para que as empresas se instalem, pois votamos com responsabilidades e 
que façam mais empreendimentos, pois são a favor do desenvolvimento. Ato 
contínuo o Sr Presidente coloca em votação em Turno Único o Projeto de Lei nº. 
075/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Executivo Municipal a 
Permutar Área de Terra da Municipalidade e dá outras providências”, sendo 
aprovado com abstenção do Vereador Sr Glesson Borges. A seguir o Sr Presidente 
Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Diretor e Presidente da Decottignies 
Construtora Sr Antônio Rubens, que após congratular-se com todos da Mesa 
Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, explana que Deus 
escreve certo por linhas tortas. Agradece e esta Casa de Leis, pois com muita 
dignidade, respeito, sabedoria, soube impor a sua prerrogativa de um poder 
independente, de um poder que emana do povo para o povo, isso se chama 
democracia. Diz ao Vereador Sr Glesson Borges que entende sua posição com 
todo respeito. Fala ao Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que agradece sua 
tranqüilidade, desde que viu a nossa explanação, com um processo em tramite há 
mais de 02 anos em plena legalidade. Agradece a todos os Srs Vereadores, pois 
hoje começamos um novo marco para a cidade de São Mateus e para Região 
Norte, pois o shopping irá trazer nestes meses uma situação diferente, pois em 
contrato com as Secretarias de Ação Social e Obras, além do Sindicato dos 
Construtores do Norte, estarão juntamente com a empresa que irá executar a obra, 
logo depois de todos o tramites final de aprovação, irá capacitar e dar 
oportunidades ao povo mateense. Relata que tem a satisfação de informar que na 
torre comercial já atingiram mais de 50% de reservas, pois muitas pessoas, o 
Norte, estavam esperando essa sessão histórica apara chegarem há 100%, sendo 
o hotel perto dos 30%, tendo certeza que gerarão mais empregos definitivos que 
será um sucesso e a vontade de Deus. Não havendo mais nada a tratar, o Sr 
Presidente declarou encerrada a presente Sessão, e, para constar, 
eu................................................, Aquiles Moreira da Silva - Secretário, conferi a 
presente Ata, que por estar em conformidade será assinada por mim, pelo Sr 
Presidente e demais membros da mesa. 
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